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الحرس الوطني اختتم دورة في المهارات العسكرية لرجال »اإلطفاء«
بحضور مدير مديرية مدارس احلرس الوطني 
العقيد الركن خالد سعود عايد ممثال عن قيادة 
التعليم العسكري ومدير مركز اعداد رجال االطفاء 
العقيد احمد ايوب سالم ممثال عن االدارة العامة 
لالطفاء، احتفل مبعسكر الصمود بانتهاء الدورة 
التي نظمتها قيادة التعليم العسكري باحلرس 
الوطن����ي لعدد من ضباط االدارة العامة لالطفاء 
خريجي الكلية الدولية للهندسة واالدارة في سلطنة 
عمان الش����قيقة، حيث تلقى املتدربون في هذه 
الدورة التدريبات العسكرية والتي شملت املشاة 
واالسلحة اخلفيفة ومهارة امليدان.وقد قام العقيد 
الركن خالد عايد بتوزيع اجلوائز على خريجي 
الدورة وهنأهم على جناحهم، واكد ان هذه الدورة 
تأتي تتويجا للتعاون البناء والتنسيق املشترك 
بني مؤسسات الدولة ملا فيه املصلحة العامة، مشيرا 
ال����ى ان الدورة بفضل اهلل ثم توجيهات القيادة 
العليا للحرس الوطني حققت النجاح وفقا ملعايير 
التدريب التي اظهرتها النتائج النهائية للدورة، 
مشيدا مبدى االجتهاد والروح املعنوية العالية 
والضبط والربط التي حتلى بها منتسبو الدورة 
مما ساهم في جناحها وحتقيق اهدافها املرجوة، 
متمنيا التوفيق للجميع خلدمة الكويت العزيزة 

في ظل قيادتنا الرشيدة.
حض����ر احلفل عدد من الق����ادة والضباط في 

صورة تذكارية للمشاركني بالدورة التدريبيةاحلرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء.

 بشرى شعبان
مجمع الوزارات في اول يوم عمل بعد بدء ش���هر رمضان املبارك 
شهر اخلير وعلى غير عاداته كان بال ازدحام في الطرقات او املواقف، 
وال ازدحام في املمرات، واملكاتب بدت شبه خالية من املوظفني ومن 

املراجعني ايضا.
انه اليوم الرمضاني االول اثناء العمل لهذا العام، ولرمبا اثر تزامن 
حلول شهر اخلير مع اجازات فصل الصيف، حيث ان الكثيرين من 
املواطنني واملقيمني مازالوا خارج البالد وينتظرون بدء املدارس او 

قضاء الشهر املبارك خارج الكويت.
مصادر مطلعة في احدى الوزارات داخل املجمع اكدت ل� »األنباء« 
ان ما يقارب ال� 50% من املوظفني وخصوصا املوظفات كانوا قد أجلوا 
إجازاتهم الدورية لتتزامن مع ش���هر رمضان املبارك، لذلك جتد ان 

معظم املكاتب فارغة.
وتابعت املصادر: كما ان اول يوم عمل بعد حلول الش���هر الكرمي 
البد من ان يتنقل املوظفون بني املكاتب لتبادل التهاني والتبريكات 

بني بعضهم البعض، وهذا امر طبيعي وهذه عاداتنا وتقاليدنا.

وعن غياب املراجعني قالت: رمبا ارتفاع درجات احلرارة والرطوبة 
ترك األثر األكبر في غياب املراجعني، وكذلك الصيام، اذا ان الكثيرين 
يتأخرون في السهر وقيام الليل حتى صالة الفجر وبالتالي يؤجلون 

بعض أعمالهم الى ما بعد شهر رمضان.
ونحن بدورنا نتمنى ان يستمر شهر اخلير طيلة أيام السنة ملا 
يوفره لنا من س���هولة في املجمع سواء بتوافر مواقف السيارات او 

بانعدام االزدحام في مكاتب املوظفني.
وكذل���ك بدا األمر في الطرقات التي خلت من زحمة كل يوم، وفي 

اجلهراء أيضا كان عدد املراجعني ملركز خدمات اجلهراء التابع لوزارة 
املواصالت قليال ولم تشهد مواقف املركز ازدحاما كعادتها.

وف���ي البلدية لم يختلف األمر كذلك ع���ن باقي القطاعات، فعدد 
املراجعني كان قليال جدا واملمرات خالية وساحة املواقف شبه خالية، 
وأثناء جولة »األنباء« الحظنا أيضا ان هناك العديد من األبنية اجلاري 
إنشاؤها تبدو خالية من عمال البناء الذين قد يكون ترافق رمضان 
وارتفاع درجات احلرارة سببا في عدم التزامهم بالعمل ورمبا جلأوا 

الى تكييف أوقات دوامهم مبا يتناسب وأجواء الصيف والصيام.

خالل جولة لـ »األنباء« على مجمع الوزارات وعدد من المرافق الحكومية

50% من الموظفين في إجازات وانخفاض كبير ألعداد المراجعين

أحد املوظفني الذين التزموا بالدوام ينتظر قدوم املراجعني ال املوظفون حضروا وال املراجعون ايضا

..حتى عمال البناء غابوا عن العمل أحد املكاتب اخلاوية في إحدى الوزارات

موظفون ومواطنون يتبادلون التهاني بالشهر الفضيل أمام بعض املكاتب  )أحمد باكير(ممرات »البلدية« خلت من املراجعني


